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Možnosti využití příběhu při práci s lidmi traumatizovanými poraněním mozku 

 

 Cílem práce bylo prozkoumat, nakolik jsou příběhy využitelné jako terapeutický 

nástroj při podpoře lidí se získaným poškozením mozku.   

 V první části práci jsou shrnuty a definovány základní pojmy vztahující se k využití 

příběhu a také pojmy důležité pro posuzování traumatu. 

 Dále je popsán kontext organizace, v níž autorčina práce s traumatizovanými lidmi 

probíhá.  

Vzorek pro kvalitativní empirickou sondu tvořili tři pacienti. Metodou byly rozhovory, 

provedené osobně v přímém kontaktu autorky s pacienty. V těchto rozhovorech autorka 

hledala „osobní téma“ a pomáhala klientům ho rozvíjet s ohledem na cíle stanovené 

v individuálním plánu práce s klientem. 

Materiál rovněž ukazuje, s jakými nároky je pracovník při této práci konfrontován. 

(Velkou obtíží jsou např. paměťové výpadky klientů.)  

V práci je využita hlavní česká literatura k tématu, jedna citovaná kniha je v 

 angličtině. 

 Práce má přehlednou strukturu, jasně vymezený problém a data shromážděná 

autorkou, byť mají omezený rozsah, jsou relevantní.    

 Stylistika práce je na dobré úrovni, v práci nejsou gramatické chyby.  

  

 

 

Téma vzhledem k 

současným potřebám 

oboru 

Vysoce potřebné potřebné okrajové irelevantní 

Téma vzhledem 

k možnostem 

zpracovatele 

zvoleno 

adekvátně 

téma je příliš 

rozsáhlé 

téma mohlo být širší předkladateli 

chyběla 

možnost 

adekvátně téma 

uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající 

systémy 

empirická 

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký  

Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími 

teoriemi 

s chybějícími 

daty 

Schopnost formulovat 

vlastní 

názory/východiska 

výborná dobrá nejasné vlastní 

názory/východiska  

 

Stylistika přiměřená šroubovité 

vyjadřování 

vyjadřování příliš 

hovorové  

 

Gramatika správná s ojedinělými 

chybami 

S množstvím chyb  

Úprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná  

Práce s literaturou přiměřená zbytečně mnoho 

citací/ citace 

zbytečně dlouhé  

málo citované 

literatury 

 

Využívání zahraniční přiměřené citací z cizí citace z cizí  



literatury literatury je 

minimum 

literatury chybí 

Schopnost kriticky 

hodnotit prameny 

výborná dobrá není patrná  

Zpracování přehledu 

pramenů 

správné s menšími 

nedostatky 

(neúplné citace 

v seznamu 

literatury) 

se závažnými 

nedostatky 

 

Formulace hlavního 

problému/ výzkumné 

otázky 

jasná není zcela jasná chybí  

Formulace hypotéz přiměřená hypotézy se 

překrývají 

hypotézy nejsou 

formulovány 

jednoznačně 

hypotézy nelze 

testovat 

Metody zvolené 

adekvátně, 

použito více 

metod 

použita jedna 

metoda, je 

adekvátní 

daly se užít 

adekvátnější 

metody 

metody nejsou 

zvoleny 

adekvátně 

Zpracování dat kvantitativní, 

statistické 

kvalitativní kvantitativní, třídění 

prvního stupně 

 

Praktická využitelnost 

výsledků 

vysoká dobrá nejasná  

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn 

částečně 

cíl se nepodařilo 

naplnit 

 

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 
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